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CHAMADA PÚBLICA 01/2022
HOMOLOGAÇÃO PRELIMINAR DAS INSCRIÇÕES - ERRATA

 

O INPE torna pública a correção da homologação preliminar das inscrições, relativa ao subprojeto 4.5.1 da Chamada Pública 01/2022.

O prazo para interposição de recurso administrativo da homologação das inscrições preliminares é de 02 (dois) dias úteis, contados a partir da data da
divulgação. O recurso administrativo deve ser elaborado e enviado em formulário disponível em http://www.inpe.br/pci/arquivos/formulario-de-Recurso.pdf .
Recursos enviados fora do formulário não serão aceitos e respondidos. A interposição de recurso administrativo deve ser encaminhada para o e-mail
pci.programa@inpe.br

Após a homologação final, as inscrições seguirão para análise da Comissão de Mérito.

Para acompanhar as etapas da Chamada Pública, consulte o cronograma em http://www.inpe.br/pci/solicitacao_bolsa/cronograma.php . Alterações poderão
ocorrer no cronograma.

http://www.inpe.br/pci/arquivos/formulario-de-Recurso.pdf
mailto:pci.programa@inpe.br
http://www.inpe.br/pci/solicitacao_bolsa/cronograma.php


 

Código da
vaga

4.5.1

Subprojeto:

Desenvolvimento de catalisador para decomposição de peróxido de hidrogênio nas
condições adequadas para avaliação em protótipo de propulsor 2N

Inscrição Candidato Homologação Indeferimento

062 Beatriz Carvalho da Silva Fonseca Sim  

001 Luis Antônio da Silva Sim  

035 Ana Paula Silva de Oliveira Sim  

 

 

(assinado eletronicamente)
Mônica Elizabeth Rocha de Oliveira

Diretora Subs�tuta

 

Documento assinado eletronicamente por Monica Elizabeth Rocha de Oliveira, Diretor do Ins�tuto Nacional de Pesquisas Espaciais subs�tuto, em
18/07/2022, às 12:18 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.mc�c.gov.br/verifica.html, informando o código verificador 10182548 e o código CRC
8F9DFAFC.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://sei.mctic.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


 
 

Em caso de resposta a este O�cio, fazer referência expressa a: O�cio nº 1248/2022/INPE -  Processo nº 01340.005199/2022-98 - Nº SEI: 10182548


